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APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE

DE TRÂNSITO. MOTORISTA A TRAFEGAR PELO

A C O S T A M E N T O .  H O M I C Í D I O .  P R E L I M I N A R  D E

ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO

OCORRÊNCIA.   DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL.

JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO

DANOSO. ABATIMENTO DA INDENIZAÇÃO DO VALOR

REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.

PENSÃO POR ILÍCITO CIVIL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA

DA COMPANHEIRA E DOS FILHOS MENORES. TERMO

FINAL. DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 74

(SETENTA E QUATRO) ANOS. MÉDIA DE EXPECTATIVA

DE VIDA. DADOS DO IBGE. CUMULAÇÃO COM PENSÃO

PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE.

1. O proprietário do veículo é o responsável solidário pelos

danos causados por terceiro na condução de seu veículo, pois

sua culpa configura-se em razão da escolha da pessoa a

conduzir o automóvel.

2. O art. 202, inc. I, do Código Civil, em composição com o art.

240, § 1º, do Código de Processo Civil, preceituam que a

citação válida tem o condão de interromper a prescrição, que

retroagirá à data da propositura da ação.
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3. Evidenciado o nexo de causalidade entre o acidente de

trânsito ocorrido e a conduta do motorista que trafegava com o

veículo pelo acostamento, deve ser imputada ao referido

condutor a responsabilidade pelo incidente.

4. Para quantificar a indenização por danos morais é

necessário analisar alguns aspectos com o intuito de chegar ao

valor adequado e justo, devendo o julgador atentar à extensão

do dano ou à intensidade do sofrimento, bem como ao

comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e

sociais das partes e, finalmente, à repercussão do fato. Devem

ser observados ainda os princípios da proporcionalidade. No

caso ora em análise, o evento danoso foi o óbito do

companheiro da primeira autora e do genitor do segundo e

terceiro autores, motivo pelo qual o montante arbitrado deve ser

em valor significativo. Além do mais, deve-se levar em

consideração a função pedagógico-punitiva da indenização.

5. Em caso de indenização por danos extrapatrimoniais, o

termo inicial dos juros de mora começa a fluir da data do evento

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça). A despeito

de não ter sido objeto de irresignação do apelante, inexiste

óbice a sua adequação, uma vez que os juros de mora e a

correção monetária compreendem-se no pedido principal (art.

322, § 1°, do CPC).

6. Para que seja possível o abatimento do valor referente ao

Seguro Obrigatório - DPVAT, do montante da indenização

fixada pelo Poder Judiciário, é necessária a comprovação de

que a vítima efetivamente recebeu a indenização prevista no

aludido seguro obrigatório.

7.  É possível a cumulação de benefício previdenciário e a

pensão por ilícito civil, nos termos do art. 948 do Código Civil,

pois ambos têm natureza distinta e não se compensam.

8. O lapso temporal para o pagamento da pensão por ilícito civil

deve considerar a duração provável de vida da vítima. O

parâmetro a ser utilizado deve provir dos dados expostos pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que, nos

termos da tábua completa de mortalidade para ambos os

sexos, revelou que a expectativa de vida do homem é de 74
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(setenta e quatro) anos, momento que deve ser fixado como

data limite para a pensão.

9. O termo final da pensão por ilícito civil será, para a viúva, a

data em que a vítima completaria 74 (setenta e quatro) anos,

enquanto que para os infantes o termo final da pensão será a

data em que cada beneficiário completar 25 (vinte e cinco)

anos, pois é a idade média em que os filhos adquirem

independência financeira, o que pode cessar antes desse

termo, porém, em relação ao que constituir nova entidade

familiar por meio de casamento ou de união estável, nos termos

do art. 1708 do Código Civil, ressalvada a possibilidade de ser

o montante partilhado em partes iguais entre os beneficiários

nas hipóteses em que o benefício for extinto para algum dos

autores.

10. O valor da pensão por ilícito civil deve ser de 2/3 (dois

terços) da remuneração líquida recebida pela vítima ao tempo

do acidente de trânsito, a ser distribuído igualitariamente entre

os autores, devendo-se incluir o montante correspondente a 1/3

(um terço) do valor das férias, bem como o valor do décimo

terceiro salário.

11. Diante da procedência do pedido de indenização por danos

morais, ainda que em valor abaixo ao pretendido, não há que

se falar em sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326

do Superior Tribunal de Justiça.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada, de

ofício, apenas para fixar como termo inicial dos juros de mora a

data do evento danoso.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 3ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ALVARO CIARLINI - Relator,

FLAVIO ROSTIROLA - 1º Vogal, GILBERTO PEREIRA  DE OLIVEIRA - 2º Vogal,

sob a presidência do Senhor Desembargador FLAVIO ROSTIROLA,  em proferir a

seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME., de acordo

com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 2 de Maio de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

ALVARO CIARLINI

Relator
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 Na origem, Maira Aparecida Pereira, Heloisa Pacheco Pereira e

Gabriel Pacheco Pereira ajuizaram ação submetida ao procedimento comum. No

pedido formulado, pleitearam a condenação de Leandro do Nascimento Silva e

Helena do Nascimento Silva ao pagamento de indenização a título de danos

morais e materiais.

 Narraram que o réu Leandro do Nascimento Silva, aos 25 de

agosto de 2013, ao conduzir o veículo VW Gol, Placa JJH 5845, na Rodovia BR -

060, no trecho compreendido entre Santo Antônio do Descoberto-GO e Alexânia-

GO, colidiu, no acostamento da pista de rolamento, com três ciclistas, acarretando o

falecimento de um deles, Luiz Fernando Pacheco Pereira, companheiro da

primeira autora e genitor da segunda e do terceiro autores.

 Relataram que outros dois ciclistas, Carlos Alberto Gonçalves e

Wagner José de Andrade, presenciaram o acidente, tendo o último sido vítima de

lesões corporais, nos termos do Boletim de Ocorrência e termos de depoimentos

prestados junto à Delegacia de Polícia de Santo Antônio do Descoberto.

 Relataram que a causa determinante à produção do resultado lesivo

foi a ausência de cuidado e imperícia na condução do veículo pelo réu.

Acrescentaram que a morte decorreu de "trauma raquimedular cervical,

politraumatismo, ação contundente, choque com automóvel". 

 Verberaram que a segunda ré, Helena do Nascimento Silva, tem

responsabilidade solidária em razão da ausência de vigilância sobre o veículo de sua

propriedade.

 Consignaram que o núcleo familiar composto por pai, mãe e filhos,

perdeu seu único provedor, Luiz Fernando Pacheco, em razão da conduta

imprudente do réu Leandro do Nascimento Silva.

 Assim, requerem: a) o pagamento de pensão correspondente a 2/3

(dois terços) da última remuneração da vítima até a data em que atingiria a idade de

74 (setenta e quatro) anos, a título de danos materiais; b) a condenação do réu ao

pagamento de danos morais equivalentes a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais),

sendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada autor; e c) a condenação do

Fls. _____
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R E L A T Ó R I O

 Trata-se de apelação interposta por Leandro do Nascimento

Silva e Helena do Nascimento Silva (fls. 245-264) contra a sentença de fls. 223-

226, proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que julgou o

pedido parcialmente procedente.
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sucumbente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado.

 Decorrida a marcha processual, o Juízo da Décima Oitava Vara

Cível de Brasília proferiu a sentença de fls. 223-226, tendo julgado o pedido

parcialmente procedente para condenar os réus: a) ao pagamento de pensão

mensal na proporção de 2/3 (dois terços) do salário recebido pela vítima, a contar da

data da concessão da tutela de urgência, até a data em que a vítima completaria a

idade de 74 (setenta e quatro) anos ou até que os autores venham a falecer, o que

ocorrer primeiro, devendo ser o montante partilhado em valores iguais entre os

beneficiários; b) ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos

morais para cada um dos autores, com a aplicação de juros de mora na cifra de 1%

(um por cento) ao mês, a contar da publicação da sentença. Sobre o montante,

deverá ser subtraído o valor do seguro obrigatório - DPVAT recebido pelos autores.

 Em suas razões recursais às fls. 245-264, os apelantes suscitam a

preliminar de ilegitimidade passiva da ré Helena do Nascimento Silva, ao argumento

de que, a despeito de ser a proprietária do veículo envolvido no infortúnio, não teve

qualquer participação no abalroamento que vitimou Luiz Fernando Pacheco Pereira.

 Destacam ainda ter transcorrido o prazo prescricional respectivo,

sob o fundamento de que o acidente ocorreu aos 25 de agosto de 2013, sendo certo

que o termo final para o ajuizamento da ação de reparação civil seria o dia 26 de

agosto de 2016. No entanto, a emenda à petição inicial ocorreu apenas aos 9 de

setembro de 2016.

 No mérito, afirmam que os autores alegam de forma genérica que a

conduta do réu Leandro do Nascimento Silva foi imprudente, negligente e imperita,

sem esclarecer a dinâmica do acidente, motivo pelo qual não pode subsistir a

condenação.

 Verberam que os autores recebem benefício previdenciário de valor

próximo aos 2/3 (dois terços) do que seria o rendimento auferido pelo falecido e, por

essa razão, vivem em condições financeiras próximas a que experimentavam na

companhia da vítima. Assim, não seria necessário o pagamento de pensão por ilícito

civil aos demandantes.

 Alegam que o valor da pensão não deveria ter sido fixado até o

momento que o falecido completaria 74 (setenta e quatro) anos, mas até o momento

que os filhos completassem 25 (vinte e cinco) anos.

 Afirmam que o valor atribuído a título de indenização por danos

morais é excessivo. Salientam também que devem ser subtraídos do montante da

indenização os valores recebidos pelos apelados referentes ao seguro obrigatório –

DPVAT.
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 Sustentam, por fim, ser indispensável a redistribuição dos ônus da

sucumbência, pois os autores pleitearam o pagamento de R$ 120.000,00 (cento e

vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, mas o Juízo sentenciante

fixou o montante respectivo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor.

 Ausente o preparo por serem os recorrentes beneficiários da justiça

gratuita.

 Os autores ofertaram contrarrazões às fls. 268-274, ocasião em que

pleitearam o desprovimento do recurso.

 Às fls. 281-298, a Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento

e desprovimento do recurso.

 É o relatório.
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1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Os apelantes suscitam a preliminar de ilegitimidade passiva da ré

Helena do Nascimento Silva, ao argumento de que a despeito de ser a proprietária

do veículo envolvido no infortúnio, não teve qualquer participação no abalroamento

que vitimou Luiz Fernando Pacheco Pereira.

É importante destacar que o proprietário do veículo tem o dever de

vigilância e de escolha adequada daquele a quem confia seu automóvel. No caso

em questão, a ré Helena do Nascimento Silva consentiu que Leandro do Nascimento

Silva conduzisse o veículo. O condutor, no entanto, dirigiu de forma imprudente,

dando causa ao acidente.

Dessa forma, percebe-se que a apelante não cumpriu os deveres de

vigilância e escolha adequada, o que estende o agravamento de risco causado pelo

condutor ao proprietário do automóvel.

Nesse sentido, examinem-se os precedentes promanados do

Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

 

RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MILITAR.

REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DANOS MORAIS

E MATERIAIS. PENSIONAMENTO CIVIL. CULPA E NEXO

CAUSAL. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº

7/STJ. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL. ÚLTIMO SOLDO NA

ATIVA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO.

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA.

LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA

DE EXCESSO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e

materiais cumulada com pedido de pensão civil proposta por

vítima de acidente de trânsito que sofreu redução parcial e

permanente da capacidade laborativa.
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V O T O S

O Senhor Desembargador ALVARO CIARLINI - Relator

A apelação interposta merece ser conhecida, pois estão

preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo a

apelação tempestiva e adequada à espécie.
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2. As instâncias ordinárias reconheceram o nexo causal e a

culpa exclusiva do preposto da recorrente no acidente. Nesse

contexto, observa-se que a alteração de tal entendimento

demandaria a análise do acervo fático-probatório, providência

vedada pela Súmula nº 7/STJ.

3. Apresumida capacidade laborativa da vítima para outras

atividades, diversas daquela exercida no momento do acidente,

não exclui por si só o pensionamento civil, observado o

princípio da reparação integral do dano.

4. O soldo foi adotado como parâmetro para o cálculo da

pensão civil. Sua fixação no percentual de 100% (cem por

cento) encontra amparo no princípio da reparação integral do

dano, sendo incabível a pretensão de incidirem descontos em

virtude do afastamento da atividade militar, determinado pelo

acidente causado pelo preposto da própria recorrente.

5. O proprietário responde direta e objetivamente pelos

atos culposos de quem conduzia o veículo e provocou o

acidente, independentemente de ser seu preposto ou não,

podendo a  seguradora  denunc iada  responder

solidariamente, nos limites contratados na apólice.

Precedentes.

6. Se as partes, no curso do processo de conhecimento, não

logram demonstrar a extensão de todo o dano causado à

vítima, o ordenamento jurídico pátrio permite que se prove fato

novo na liquidação por artigos, desde que não se promova

indevida alteração do julgado, nos termos dos arts. 475-E e

475-G do Código de Processo Civil.

7. Aindenização por dano moral fixada pelo acórdão recorrido

no valor de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais) não se

apresenta abusiva ou excessiva, de modo a justificar a

intervenção do Superior Tribunal de Justiça. Incidência, no

caso, do óbice da Súmula nº 7/STJ.

8. Recurso especial não provido.

(REsp 1344962/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/8/2015, DJe

2/9/2015)

(Ressalvam-se os grifos)

Fls. _____
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AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

FUNDADA EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - DECISÃO

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.

1. Em acidente com automóvel, o proprietário do veículo

responde solidária e objetivamente pelos danos causados

por terceiro condutor. Precedentes.

2. Rever a conclusão do Tribunal de origem sobre o nexo

causal entre o acidente provocado e as lesões estéticas da

vítima encontra óbice na Súmula 7/STJ, dada a necessidade de

reexaminar os elementos de provas dos autos.

3. Agravo interno desprovido. 

(AgInt nos EDcl no AREsp 359.704/MG, Rel. Ministro MARCO

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe

27/11/2017)

(Ressalvam-se os grifos)

 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.

RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. CULPA IN

VIGILANDO. CONDENAÇÃO DIRETA DA SEGURADORA

QUE ACEITOU A DENUNCIAÇÃO. OBSERVÂNCIA.

1. Deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código

de Processo Civil se a questão trazida à discussão foi dirimida,

pelo Tribunal de origem, de forma suficiente e fundamentada.

2. O proprietário é responsável pelos danos causados por

terceiro na condução de seu veículo, pois "sua culpa

configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a

conduzir seu carro ou da negligência em permitir que

terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo" (AgRg

no REsp 1519178/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS

CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 8.8.2016).

3. "É possível a condenação da seguradora, direta e

solidariamente com o segurado, a pagar indenização devida à

vítima de acidente de trânsito, nos limites contratados na

Fls. _____
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apólice, na hipótese em que a seguradora comparece em juízo

aceitando a denunciação da lide feita pelo segurado" (REsp

925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA

SEÇÃO, DJe 20.4.2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 890.215/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe

21/3/2017)

 

(Ressalvam-se os grifos)

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE

I N D E N I Z A Ç Ã O  P O R  D A N O S  M A T E R I A I S  C / C

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE

LUCROS CESSANTES EM FAVOR DO ESPÓLIO. VEDAÇÃO.

ART. 18, CAPUT, CPC. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO.

RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL.

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE. ATO ILÍCITO.

VELOCIDADE EXCESSIVA. CULPA EXCLUSIVA OU

CONCORRENTE DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO.

PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA. LIMITAÇÃO AOS DANOS MATERAIS. PENSÃO

ALIMENTÍCIA. GENITORA DA VÍTIMA. DEPENDÊNCIA

FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1. Não é possível, em nome próprio, pleitear direito alheio sem

autorização legal, consoante dispõe o artigo 18, caput, do

Código de Processo Civil. Assim, carece de legitimidade ativa a

parte que busca, em sede de apelação, lucros cessantes em

favor do espólio, co-autor no processo.

2. Efetivamente provados nos autos o dano, a conduta ilícita

culposa e o nexo causal entre ambos apontando para a

responsabilidade civil extracontratual do réu, a este cumpre

demonstrar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima do
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acidente, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

3. Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior

Tribunal de Justiça, há responsabilidade solidária e

objetiva entre o condutor do veículo e seu proprietário.

4. Os danos morais, em razão de seu caráter personalíssimo,

são devidos apenas pela parte que os causou, não podendo

ser imputados à proprietária do veículo que não o conduzia no

momento do evento danoso (acidente de trânsi to).

Responsabi l idade sol idár ia afastada.

5. São devidos alimentos à genitora de vítima de acidente de

trânsito caso se comprove a dependência financeira daquela

em relação a esta, não havendo que se falar em presunção

quando se trata de pessoa maior e capaz, com indícios, nos

autos de que não se trata de família humilde ou de baixa renda.

6. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação da

autora conhecida em parte e, na extensão, parcialmente

provida.

(Acórdão n° 1064037, 20150110990687APC, Relator: SIMONE

LUCINDO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017,

Publicado no DJE: 06/12/2017, p. 224-230)

(Ressalvam-se os grifos)             

 

Assim, irrefutável é a legitimidade passiva da ré Helena do

Nascimento Silva para figurar no polo passivo da presente relação jurídica

processual.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

2. Exceção de prescrição

Os apelantes suscitam a exceção substancial peremptória de

prescrição sob o fundamento de que o acidente ocorreu aos 25 de agosto de 2013.

Por isso, aduzem que o prazo final para o ajuizamento da ação de reparação civil

seria o dia 26 de agosto de 2016, alegando que a petiçãpo inicial foi distribuida

apenas aos 9 de setembro de 2016.

Merece destaque o teor normativo do art. 202, inc. I, do Código Civil

que, em composição com o art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõem que

a citação válida tem o condão de interromper o curso da prescrição, efeito que
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retroagirá à data da propositura da ação.

Nesse sentido, examinem-se os precedentes promanados deste

Egrégio Tribunal de Justiça:

 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO CIVIL.

PRESCRIÇÃO. DESPACHO ORDENATÓRIO DA CITAÇÃO.

EFICÁCIA CONDICIONADA À CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO

PREVISTO NO CPC. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

I - Ajuizada a ação, a prescrição é interrompida com o

despacho do juiz que determina a citação do devedor,

retroagindo à data da propositura da demanda se a

diligência for promovida dentro do prazo previsto no

Código de Processo Civil.

II - Decorrido o prazo trienal sem a realização da citação válida,

a pretensão reparatória é alcançada pela prescrição.

III - Negou-se provimento ao recurso.

(Acórdão n° 1070119, 20080110902658APC, Relator: JOSÉ

DIVINO 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/1/2018,

Publicado no DJE: 30/1/2018, p. 509-519)

(Ressalvam-se os grifos)

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO MONITÓRIA .  CHEQUE PRESCRITO.  NÃO

EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO

QUINQUENAL. ARTIGO 240, § 1º, DO CÓDIGO DE

P R O C E S S O  C I V I L .  E F E I T O S  R E T R O A T I V O S  À

PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA

NÃO COMPROVADA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE

MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.

1. Aação monitória fundada em cheque prescrito submete-se

ao prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do

Código Civil, pois se refere à pretensão de cobrança de dívida

líquida constante de título de crédito, cuja contagem tem início
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a partir de sua emissão.

2. O termo inicial para cobrança de cheque prescrito conta-se

do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

Enunciado 503 do STJ.

3. Conjugando-se o artigo 202, inciso I, do Código Civil

com o artigo 240, §2º do Código de Processo Civil, deve-se

entender que emerge como marco interruptivo da

prescrição o despacho do juiz determinando a citação,

desde que se realize dentro do prazo assinado pelo

parágrafo 2º do artigo 240 do CPC, hipótese em que a

interrupção retroagirá à data da propositura da ação.

4. Todavia, ainda que não observado o referido prazo, a

interrupção ocorrerá no momento da efetiva citação, sendo que

subsistirá a retroação dos efeitos à data da propositura da

ação, quando demonstrado, inequivocamente, que a demora

na efetivação da citação não decorreu de desídia do autor, mas

dos mecanismos ordinários do Poder Judiciário (Súmula nº 106

do STJ).

5. Tendo a parte autora impulsionado o andamento do feito e

atendido de forma tempestiva às intimações, não há que se

falar em desídia e, consequentemente, em prescrição da

pretensão de cobrança.

6. Para que seja caracterizada a litigância de má-fé, deve haver

comprovação do ato doloso e existência de prejuízo, sem os

quais o pedido deve ser rejeitado.

7. Em razão da sucumbência da parte recorrente, devem ser

estipulados honorários recursais em favor da parte adversa, em

observância ao artigo 85, § 11, do CPC.

8. Apelação conhecida e não provida.

(Acórdão n° 1068763, 20170110059792APC, Relator: SIMONE

LUCINDO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2017,

Publicado no DJE: 23/1/2018. p. 277-291)

(Ressalvam-se os grifos)

 

Observa-se que o acidente ocorreu aos 25 de agosto de 2013, tendo
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sido a ação foi ajuizada no dia 23 de agosto de 2016 (fl. 2). O despacho que ordenou

a citação foi proferido em 14 de setembro de 2016 (fl. 96) e a citação dos réus

ocorreu na audiência de conciliação realizada no dia 24 de outubro de 2016 (fl. 108).

Assim, os autores promoveram todas as diligências necessárias

para efetivar a citação. Portanto, realizada a citação nos termos do art. 240 do CPC,

houve a interrupção do prazo prescricional, que retroagiu à data da propositura da

ação.

No caso ora em análise, o prazo prescricional o exercício da

pretensão à reparação civil é de três anos, nos termos do art. 206, § 3°, inc. V, do

Código Civil. Dessa forma, como o ato ilícito indenizatório ocorreu aos 25 de agosto

de 2013 (fls. 28-29), e, o ajuizamanto da ação em 23 de agosto de 2016 (fl. 2), não

se pode falar em prescrição no presente caso.

Assim, rejeito a exceção de prescrição.

3. Fundamentos a respeito da indenização

3.1. Conduta danosa 

Observa-se, a partir do exame do Boletim de Ocorrência e dos

Termos de Depoimentos (fls. 28-32) que, aos 25 de agosto de 2013, Carlos Alberto

Gonçalves, Luiz Fernando Pacheco Pereira e Vagner José de Andrade estavam

transitando de bicicleta pelo acostamento da Rodovia BR-60, no trecho

compreendido entre Santo Antônio do Descoberto-GO e Alexânia-GO, quando logo

após uma curva o réu Leandro do Nascimento Silva, conduzindo o veículo

marca/modelo VW Gol ,  de cor  branca,  p laca JJH-5845/DF,  chassi

9BWAA05U0BT119140, RENAVAM 00269855100, saiu da pista de rolamento e

trafegou pelo acostamento, colhendo por trás as vítimas Luiz Fernando, que veio a

óbito, e Vagner, que sofreu lesões corporais.

Destaque-se ainda que o Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 33-39)

lavrado pela Polícia Rodoviária Federal relata que o acidente ocorreu no período

diurno, com condição metereológica favorável, tendo como condutor envolvido

Leandro do Nascimento Silva e vítima fatal Luiz Fernando Pacheco Pereira.

Por fim, o laudo de exame médico cadavérico (fls. 40-45) informa

que a causa da morte da vítima foi por "traumatismo raquimedular associado a

trauma craniano e torácico decorrente de ação contundente".

O referido Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia

Rodoviária Federal foi formulado com a análise de diversas circunstâncias que

envolveram o acidente ora em exame. Na oportunidade, à fl. 34, foi elaborada

ilustração para descrever a dinâmica do acidente e, diante do referido exame,

constatou-se que a responsabilidade pelo acidente seria do réu.
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Acrescente-se que a rodovia, no trecho em que houve o acidente

(BR 60, Km 11,5), é dupla, contando com pavimentação asfáltica e encontrava-se

em regular estado de conservação. A faixa de rolamento estava seca, além de não

tere havido restrições de visibilidade (fls. 33-38).

Observe-se, por oportuno, o teor do depoimento prestado por Carlos

Alberto Gonçalves, que acompanhava a vítima no momento do acidente:

 

"(...) que esclarece o depoente estar pedalando cerca de 50

(cinquenta) metros atrás de seus amigos, quando logo após

uma curva, o Sr. Leandro do Nascimento Silva, conduzindo um

veículo marca/modelo VW/Gol, de cor branca, placa de

identificação JJH-5845/DF, chassi 9BWAA05U0BT119140,

RENAVAM 00269855100, saiu da pista de rolamento,

passando então a trafegar pelo acostamento, colheu por

trás as vítimas Luiz Fernando e Vagner, os quais estavam

conforme já dito, há cerca de 50 (cinquenta) metros da curva;

que esclarece o depoente que o condutor do veículo

VW/Gol desenvolvia alta velocidade na saída da curva,

apesar de ser a mesma em um aclive; que no momento do

evento fazia sol forte, a visibilidade era boa, a pista é

provida de pavimentação asfáltica em boas condições e no

local exato da colisão o traçado é de reta (...)".

(Ressalvam-se os grifos) (fl. 30)

 

Nesse sentido, a conduta do réu foi de extrema gravidade. Conduzir

veículo automotor em alta velocidade na saída de uma curva e ainda ter invadido o

acostamento coloca em risco a vida de qualquer pessoa que esteja transitando no

local.

Portanto, diante desse cenário, o Juízo de origem considerou haver

nos autos elementos probatórios suficientes para formação de seu convencimento

tendo, por isso, julgado o pedido parcialmente procedente.

A existência do mencionado nexo causal pode ser valorada, em

tese, aplicando-se o critério da causalidade adequada.
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"Os nossos melhores autores, a começar por Aguiar Dias,

sustentam que, enquanto a teoria da equivalência das

condições predomina na esfera penal, a da causalidade

adequada é a prevalecente na órbita civil. Logo, em sede de

responsabilidade civil, nem todas as condições que concorrem

para o resultado são equivalentes (como no caso da

responsabilidade penal), mas somente aquela que foi a mais

adequada a produzir concretamente o resultado. Além de se

indagar  se  uma determinada cond ição concor reu

concretamente para o evento, é ainda preciso apurar se, em

abstrato, ela era adequada para produzir aquele efeito. Entre

duas ou mais circunstâncias que concretamente concorreram

para a produção do resultado, causa adequada será aquela

que teve interferência decisiva.

Recorremos, uma vez mais, à precisa lição do eminente Des.

Martinho Garcez Neto:

'A teoria dominante na atualidade é a da causa adequada,

segundo a qual nem todas as condições necessárias de um

resultado são equivalentes: só o são, é certo, em concreto, isto

é, considerando-se o caso particular, não, porém, em geral ou

abstrato, que é como se deve plantar o problema [...].

De fato, o que esta ciência demonstrou, irrefutavelmente, é

que, para aferir a responsabilidade civil pelo acidente, o juiz

deve retroceder até o momento da ação ou omissão, a fim de

estabelecer se esta era ou não idônea para produzir o dano. A

pergunta que, então, se faz é a seguinte: a ação ou omissão do

presumivelmente responsável, era, por si mesma, capaz de

normalmente causar o dano?

Tal pergunta é uma conseqüência deste princípio: para se
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estabelecer a causa de um dano é preciso fazer um juízo de

probabilidades. Portanto, se se responde afirmativamente, de

acordo com a experiência da vida, se se declara que a ação ou

omissão era adequada a produzir o dano, então, este é

objetivamente imputável ao agente. O juízo de probabilidades

ou previsibilidades das consequências é feito pelo juiz,

retrospectivamente, e em atenção ao que era cognoscível pelo

agente, como exemplar do tipo do homem médio.

O que se deve indagar é, pois, qual dos fatos, ou culpas, foi

adequado para o evento danoso, isto é, qual dos atos

imprudentes fez com que o outro, que não teria consequências

por si só, determinasse, adjuvado por ele, o acidente' (ob. cit. p.

43-45)".

 

Assim, comprovado o ato lesivo, o dano e o nexo de causalidade,

gera o dever de indenizar.

3.2. Dano moral

Em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos

morais, observa-se que o Juízo de origem condenou os apelantes ao pagamento de

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor.

Destaque-se que os apelantes foram responsáveis pelo óbito de Luiz

Fernando Pacheco Pereira, companheiro da primeira autora e genitor da segunda e

do terceiro autores.  Não há dúvidas de que a perda do companheiro e do genitor

causa latente transgressão aos elementos extrapatrimoniais que compõem a esfera

jurídica dos apelados.

Em relação à quantificação da indenização por danos morais, é

necessário analisar alguns aspectos conducentes ao valor mais adequado e justo,

devendo o julgador atentar à extensão do dano ou à intensidade do sofrimento, bem

como ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das

partes e, finalmente, à repercussão do fato.

Deve ser observado ainda o princípio da proporcionalidade. Com

efeito, não pode ser afastada a fixação de indenização em um valor mais

significativo na presente hipótese, uma vez que os apelantes, como já dito, foram

responsáveis pelo óbito de Luiz Fernando. Ademais, deve-se levar em consideração

a função pedagógico-punitiva da indenização.
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Assim, sopesados todos os parâmetros acima descritos, o valor

fixado na sentença deve ser mantido, por se mostrar proporcional à gravidade das

ofensas perpetradas pelos réus em desfavor dos autores.

Em relação ao requerimento no sentido de subtrair os valores

referentes ao seguro obrigatório (DPVAT) recebido pelos apelados, cumpre destacar

que o referido abatimento somente é possível caso ocorra a comprovação de que os

autores efetivamente receberam o valor do seguro.

Percebe-se, a partir da análise dos autos, que os apelados

receberam o valor do seguro obrigatório (DPVAT) no valor de R$ 13.500,00 (treze

mil e quinhentos reais) (fl. 89). Além do mais, a Magistrada sentenciante determinou

que sobre o valor da compensação por danos morais deverá ser subtraído o valor do

seguro obrigatório recebido pelos autores.

Assim, ausente o interesse recursal dos apelantes em discutir a

matéria relativa à dedução do valor do seguro obrigatório - DPVAT e o valor dos

danos morais.

3.3. Juros de mora

Quanto aos juros de mora aplicados ao valor dos danos morais,

verifica-se que a sentença recorrida fixou a data da publicação da sentença como

termo inicial. No entanto, a despeito de não ter sido objeto de irresignação do

apelante, inexiste óbice a sua adequação, uma vez que os juros de mora e a

correção monetária compreendem-se no pedido principal (art. 322, §1°, do CPC).

Nesse sentido, observe-se a ementa promanada deste Egrégio

Tribunal de Justiça:

 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.

CHEQUE PRESCRITO. JUROS MORATÓRIOS NÃO

INCLUÍDOS NA PLANILHA DE CÁLCULO CONSTANTE DA

INICIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS.

M O D I F I C A Ç Ã O  D O S  J U R O S  M O R A T Ó R I O S .

POSSIBILIDADE JURÍDICA.TERMO INICIAL DOS JUROS

MORATÓRIOS. DATA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO À

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA

REFORMADA.      

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
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os juros de mora e a correção monetária integram os

chamados pedidos implícitos, de modo que sua fixação ou

a alteração de seu termo inicial de ofício não configura

julgamento extra ou ultra petita.

2. "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de

cheque,  a correção monetária incide a partir da data de

emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar  da

primeira apresentação à instituição financeira sacada ou

câmara de compensação" (REsp 1556834/SP julgado sob o rito

dos recursos repetitivos).

3. No caso em análise, ainda que o autor não tenha incluído

juros moratórios na planilha de cálculo apresentada com a

petição inicial, não seria o caso de acolhimento dos embargos

à monitória para fixar a incidência do encargo a partir da

citação.

4. Impõe-se a reforma da sentença a fim de que os juros

moratórios incidam a partir da data da primeira apresentação

da cártula ao invés da data da citação, com a rejeição integral

dos embargos à monitória opostos pelo réu.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(Acórdão n° 986747, 20110112170813APC, Relator: ALFEU

MACHADO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:

07/12/2016, Publicado no DJE: 15/12/2016, p. 167-183)

(Ressalvam-se os grifos)

 

Com efeito, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, é

notório que os juros de mora relativos à indenização por danos morais têm como

termo inicial a data do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil.

Ressalte-se que essa temática se encontra consolidada na jurisprudência do

Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado nº 54 da Súmula do

STJ.

Por oportuno, anotem-se os precedentes deste Egrégio Tribunal de

Justiça:
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APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS.

COBRANÇA SEM CAUSA. CADASTRO INDEVIDO EM

Ó R G Ã O S  D E  P R O T E Ç Ã O  A O  C R É D I T O .

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA ULTRA PETITA.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Ainscrição indevida do nome do consumidor em cadastros

de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa).

Portanto, é desnecessária a comprovação do sofrimento

experimentado pelo ofendido. Precedentes do TJDFT e STJ.

2. O valor da indenização por danos morais não pode ser

arbitrado em patamar superior ao quantum pedido pelo autor,

sob pena de se incorrer em decisão ultra petita e violação ao

princípio da congruência.

3. Em caso de indenização por danos extrapatrimoniais, o

termo inicial dos juros de mora começa a fluir da data da

lesão (Súmula 54/STJ). A correção monetária é aplicada

desde o dia da fixação da verba indenizatória (Súmula

362/STJ).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão nº 988418, 20140710118133APC, Relator: ALVARO

CIARLINI 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016,

Publicado no DJE: 26/01/2017, p. 475-482) (Ressalvam-se os

grifos)

 

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO.  DANOS MATERIA IS  E  MORAIS .

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. LUCROS

CESSANTES. CONDENAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA.

QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS E MATERIAIS ADEQUADO. JUROS DE

MORA. DANOS MATERIAIS. DATA DO EVENTO DANOSO.

APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA.

APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
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SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Demonstradas as lesões físicas, a incapacidade laboral e os

lucros cessantes, mostra-se devida pelo ofensor pensão

correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou

a vítima, ou da depreciação que sofreu, na forma dos artigos

949 e 950 do Código Civil.

2. Mostra-se impositiva a manutenção do valor fixado a título de

indenização por danos morais, quando devidamentesopesados

a extensão do abalo experimentado pela vítima e as condições

pessoais das partes litigantes.

3. Deve ser mantido o valor da condenação por danos

materiais quando comprovado pela vítima os valores do

conserto do veículo avariado, em três orçamentos distintos,

adequando-se àquele de menor valor.

4. O termo inicial de incidência dos juros de mora é a data

do evento danoso, em consonância com o Enunciado da

Súmula 54 do STJ, quando se tratar de responsabilidade

extracontratual.

5. Apelação do Autor conhecida e provida. Apelação do Réu

conhecida e não provida. Unânime. 

(Acórdão nº 1046294, 20151010057490APC, Relator: FÁTIMA

RAFAEL 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017,

Publicado no DJE: 19/09/2017, p. 176-185) (Ressalvam-se os

grifos)

 

Por essa razão, o termo inicial para a aplicação dos juros de mora

dever ser a data do evento danoso.

3.4. Pensão fixada em decorrência do ilícito civil 

Os apelantes verberam ainda que os autores recebem benefício

previdenciário próximo aos 2/3 (dois terços) do que seria o rendimento auferido pelo

falecido e que, por essa razão, vivem em condições financeiras próximas à

experimentada na companhia da vítima. Portanto, não seria necessário o pagamento

da pensão.

O argumento dos apelantes, no entanto, não merece ser acolhido,

pois o recebimento de benefício previdenciário pela morte da vítima não é fato
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impeditivo à fixação da pensão na hipótese em exame, sendo, inclusive, permitida a

acumulação de ambas.

A pensão por morte é um benefício da Previdência Social devido aos

dependentes do segurado que vier a falecer (art. 201, inc. V, da Constituição

Federal). Assim, o fato gerador do benefício previdenciário é a morte do segurado.

A pensão por ilícito civil no caso de homicídio, prevista no art. 948 do

Código Civil, traduz-se em indenização devida aos dependentes da vítima, sendo

autônoma e devida pelo causador do dano.

Nesse sentido, examinem-se os precedentes promanados do

Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO

CIVIL EX DELICTO. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL À

VIÚVA (CC, ART. 1.537, II). PRÉVIO RECEBIMENTO DE

PENSÃO ESPECIAL PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO DE

OFÍCIO DA PENSÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO

DOS ARTS. 128, 460, 512 E 515 DO CPC. CUMULAÇÃO DAS

P E N S Õ E S .  P O S S I B I L I D A D E .  D A N O S  M O R A I S .

RAZOABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1 - Na hipótese, apesar de o réu, ora recorrido, no recurso de

apelação, ter pretendido apenas a diminuição dos valores e do

termo final do pensionamento, o v. aresto recorrido considerou,

de ofício, que a cumulação da pensão civil ex delicto com

aquela assegurada pela legislação especial (pensão

previdenciária por morte paga pelo Exército à viúva) seria uma

questão de ordem pública, tendo, por isso, excluído a pensão

por ato ilícito, mantendo, sem modificação, a de índole

previdenciária.

2 - Nesses termos, ocorreu violação aos arts. 128, 460, 512 e

515 do CPC, na medida em que, no julgamento das apelações,

foi introduzida e decidida questão nova, não suscitada nos

recursos do réu e dos autores, transbordante, portanto, dos

limites da lide e do efeito devolutivo do recurso.

3 - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de

que "o benefício previdenciário é diverso e independente
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da indenização por danos materiais ou morais, porquanto,

ambos têm origens distintas.

Este, pelo direito comum; aquele, assegurado pela

Previdência. A indenização por ato ilícito é autônoma em

relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima

receba" (AgRg no AgRg no REsp 1.292.983/AL, Rel. Min.

HUMBERTO MARTINS, DJe de 7.3.2012).

4 - Quanto ao valor da indenização por danos morais fixado

pelo eg. Tribunal a quo no montante de cem (100) salários

mínimos para cada autor, somente poderia ser reapreciado em

sede de recurso especial se o valor arbitrado se mostrasse

manifestamente excessivo ou irrisório, circunstância inexistente

na espécie.

5 - Recurso especial provido.

(REsp 776.338/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA

TURMA, julgado em 6/5/2014, DJe 6/6/2014)

(Ressalvam-se os grifos)

 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO DE

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PERMISSIONÁRIA DE

SERVIÇO PÚBLICO. CONDENAÇÃO CRIMINAL DO

MOTORISTA DA EMPRESA DE ÔNIBUS.  CULPA

CONCORRENTE DA VÍTIMA. PENSÃO POR MORTE.

C U M U L A Ç Ã O  C O M  P E N S Ã O  P R E V I D E N C I Á R I A .

POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM

SEGURO OBRIGATÓRIO. DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE

FIXAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

TERMO INICIAL.

A Constituição Federal, no artigo 21, inciso XII, "e", e artigo 37,

§ 6º, dispõe que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas

de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva

relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço.

Para que se verifique a obrigação de indenizar os danos

causados a terceiros, basta que sejam comprovados a conduta,

o dano e o nexo de causalidade entre eles, sendo

desnecessária a discussão sobre a culpa pelo acidente de
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trânsito.

A condenação criminal do motorista da empresa de ônibus,

transitada em julgado, torna certa a obrigação de reparar o

dano causado pelo crime.

Reconhecida a culpa concorrente da vítima, que, mediante

conduta inesperada e imprudente, contribuiu para a ocorrência

do acidente, devem as indenizações por danos materiais e

morais serem reduzidas à metade. Considerando-se a

concorrência de culpas e que 1/3 da remuneração da vítima

ser ia  reservado para suas despesas pessoa is ,  o

pensionamento mensal deve ser fixado em 50% (cinquenta por

cento) de 2/3 (dois terços) do salário do falecido, a partir da

data do óbito, a ser paga aos filhos até a data em que

completariam 25 anos, revertendo-se o valor em favor da viúva,

à medida que cada um atinja o limite de idade estabelecido,

sendo que, para a companheira, a pensão deve ser paga até a

data em que a vítima viesse a completar 65 (sessenta e cinco)

anos de idade.

É possível a cumulação do benefício previdenciário com

pensão decorrente de ilícito civil, pois ambos têm natureza

diversa e não se compensam.

Eventual pagamento de seguro obrigatório deverá ser

compensado com a indenização arbitrada em Juízo, nos

termos da Súmula 246 do STJ.

O valor da reparação por danos morais deve observar os

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e atender às

finalidades repressiva, pedagógica e compensatória da

condenação, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem

causa do ofendido ou passar de forma despercebida pelo

ofensor, considerando-se, ainda, a delonga das partes para a

propositura da ação de indenização.

(Acórdão n° 1028920, 20080110262000APC, Relator: ESDRAS

NEVES 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/6/2017,

Publicado no DJE: 4/7/2017, p. 329-355)

(Ressalvam-se os grifos)

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
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A C I D E N T E  D E  T R Â N S I T O .  F A L E C I M E N T O  D O

COMPANHEIRO/GENITOR DOS AUTORES. CULPA

CONCORRENTE CARACTERIZADA. CUMULAÇAO DE

PERCEPÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E DE BENEFÍCIOS

PREVIDENCIÁRIO. IRRELEVÂNCIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA

DEVIDA EM FAVOR DOS FILHOS DA VÍTIMA. TERMO

FINAL. DATA EM QUE VIEREM A COMPETAR 25 (VINTE E

C I N C O )  A N O S  D E  I D A D E .  D A N O S  M O R A I S

CARACTERIZADOS.  QUANTUM INDENIZATÓRIO.

MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO

INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO.

Evidenciado que, a despeito de ter a vítima contribuído para a

ocorrência do acidente automobilístico que resultou em seu

falecimento, o laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística

indica que a conduta do réu foi determinante para o sinistro,

tem-se por caracterizada a culpa concorrente, devendo tal fato

ser sopesado por ocasião da fixação do valor das verbas

indenizatórias.

O fato de a vítima fatal ser segurada do INSS não constitui

óbice à condenação do causador do sinistro ao pagamento

de pensão judicial em favor da ex-companheira e dos filhos

do falecido.

A pensão civil por morte deve ser paga até que os filhos da

vítima fatal até a data em que completem 25 (vinte e cinco)

anos de idade, eis que, a partir de então, se presume a

completa formação estudantil e a capacidade de ingresso no

mercado de trabalho.

Para fins de fixação do quantum debeatur a título de

indenização por danos morais, deve o magistrado pautar sua

avaliação levando em conta as condições pessoais das partes,

a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa

do réu para a ocorrência do evento, não havendo justificativa

para a majoração do valor arbitrado quando não observados os

princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Tratando-se de indenização por danos morais vinculada a

responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem

incidir a partir do evento danoso, na forma prevista na Súmula

Fls. _____

Apelação Cível 20160110874950APC

Código de Verificação :2018ACOEMJK31MKXBYQ3BLF99D0

GABINETE DO DESEMBARGADOR ALVARO CIARLINI 26



54 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Recurso de Apelação interposto pelo réu conhecido e não

provido. Recursos de Apelação interpostos pelos autores e pelo

Ministério Público conhecidos e parcialmente providos.

(Acórdão n° 1013692, 20151210028688APC, Relator: NÍDIA

CORRÊA LIMA 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:

26/4/2017, Publicado no DJE: 1/6/2017, p. 166-202)

(Ressalvam-se os grifos)

 

CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO

DO GENITOR. DANO MATERIAL E DANO MORAL.

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.

POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM

SEGURO DPVAT. FALTA DE PROVA.

I - O benefício previdenciário possui origem e natureza

distinta da indenização decorrente de ilícito civil. A

jurisprudência admite a sua cumulação.

II - A condenação ao pagamento de indenização por danos

materiais e morais, além da pensão alimentícia não gera

enriquecimento ilícito porque fundamentado na legislação civil,

havendo justa causa para sua aplicação.

III - A  compensação da indenização com o valor da

indenização do seguro DPVAT demanda prova de que as

vítimas efetivamente receberam o valor do seguro.

IV - Apelo desprovido.

(Acórdão n° 981150, 20140510051478APC, Relator: VERA

ANDRIGHI 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 9/11/2016,

Publicado no DJE: 22/11/2016, p. 566-592)

(Ressalvam-se os grifos)

 

Além do mais, diante do exame dos autos, percebe-se que os

apelados são pessoas economicamente hipossuficientes, tendo sido inclusive

beneficiados pela gratuidade de justiça. Observe-se que no contexto da formação de

famílias de baixa renda é comum a dependência econômica entre seus membros.

Assim, os valores com os quais a vítima contribuía para a economia do núcleo

Fls. _____

Apelação Cível 20160110874950APC

Código de Verificação :2018ACOEMJK31MKXBYQ3BLF99D0

GABINETE DO DESEMBARGADOR ALVARO CIARLINI 27



familiar eram indispensáveis, sendo presumida, portanto, a necessidade dos

autores.

Por fim, os apelantes alegam que o valor da pensão não deveria ter

sido fixado até o momento em que o falecido completaria a idade de 74 (setenta e

quatro) anos e sim até o momento em que os filhos completariam 25 (vinte e cinco)

anos.

A ilustre Juíza sentenciante, para fixar o valor do pensionamento

decorrente do ilícito civil, utilizou o parâmetro previsto no art. 948, inc. II, do Código

Civil, consistente em determinar a duração provável da vida da vítima para a fixação

da duração da prestação dos alimentos às pessoas a quem o falecido os devia.

Nesse ponto, foram utilizados os dados do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE) (fls. 60-83) que, nos termos da tábua completa de

mortalidade para ambos os sexos, revelou que a expectativa de vida do homem é de

74 (setenta e quatro) anos, momento que deve ser fixado como data limite para a

pensão.

Ocorre que a vít ima Luiz Fernando Pacheco Pereira era

companheiro da autora Maira Aparecida Pereira e genitor dos infantes Heloisa

Pacheco Pereira, atualmente com 10 (dez) anos, e Gabriel Pacheco Pereira,

atualmente com 6 (seis) anos de idade.

A pensão por ilícito civil não é vitalícia e deve considerar a duração

provável da vida da vítima, de acordo com a expectativa de vida respectiva.

Importante ressalvar a possibilidade do montante ser partilhado em

partes iguais entre os beneficiários quando o benefício for extinto para algum dos

autores.

Relativamente ao valor da pensão por ilícito civil, deve ser mantido o

montante, estabelecido na sentença, de 2/3 (dois terços) da remuneração líquida
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que a vítima percebia ao tempo do acidente de trânsito, a ser distribuído

igualitariamente entre os autores, devendo ser incluído o valor do 1/3 (um terço) de

férias e décimo terceiro salário.

Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas proferidas por

este Egrégio Tribunal:

 

A P E L A Ç Ã O  C Í V E L .  A Ç Ã O  D E  I N D E N I Z A Ç Ã O .

CHAMAMENTO AO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO DA

TERCEIRA INTERVENIENTE. CONSEQUÊNCIAS. ACIDENTE

DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO CONDUZIDO

POR PREPOSTO DA EMPRESA RÉ E MOTOCICLETA DA

VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. NÃO USO DE CAPACETE.

PROVA. DANOS MATERIAIS. PERDA DA MOTOCICLETA.

PROVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PENSIONAMENTO

MENSAL. PARÂMETROS. BASE DE CÁLCULO. TERMO

FINAL. DIREITO DE ACRESCER. INCLUSÃO EM FOLHA DE

PAGAMENTO. DANO MORAL. VALORAÇÃO HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VIA ELEITA.

1. Apelação interposta da r. sentença, que, em julgamento

simultâneo, quanto à  ação de indenização movida pela viúva e

pelo filho menor da vítima fatal de acidente de trânsito,

reconheceu a culpa do preposto da ré pelo evento e julgou

parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos

materiais e morais. Ainda, considerou ineficaz o chamamento

ao processo da locadora do veículo conduzido pelo preposto da

ré, por falta de citação da terceira interveniente.

2. Diante da falta de citação da terceira interveniente, o

chamamento ao processo não se formalizou, sendo, portanto,

ineficaz.  Nada obstante, não há razão para se anular o

processo, conforme autoriza os arts. 72, §1º, e 79 do

CPC/1973, seja porque a ré ainda poderá se valer de ação

regressiva, seja porque haveria violação ao princípio da

economia processual quanto aos autores, que ajuizaram a

ação há cerca de seis anos.
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3. Quanto à culpa concorrente, a ré deixou de demonstrar que

a vítima não fazia uso de capacete no momento do acidente e

que a proteção evitaria o resultado fatal da colisão,

notadamente diante da conclusão pericial no sentido de que a

causa da morte foi politraumatismo, ônus processual que lhe

incumbia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/2015.

4. No tocante à indenização por danos materiais relativa à

perda da moto, os autores não se desvencilharam do ônus

processual imposto pelo art. 373, inc. I, do CPC/2015, pois

deixaram de apresentar provas de que o bem sofreu perda

total, não se prestando a tanto o laudo pericial do local do

acidente, cujas fotos sequer estão nítidas.

5. Nos termos da jurisprudência consolidada no c. STJ,

diante da presunção de dependência econômica, é devido

pensionamento mensal em valor equivalente a 2/3 da

remuneração da vítima, que, no caso, em razão da relação

empregatícia comprovada, abrange as prestações de

natureza remuneratória, quais sejam o salário mínimo, o

13º salário e o 1/3 de férias.

5.1. É inadmissível a inclusão na referida base de cálculo de

parcelas do PIS/PASEP e do aluguel da motocicleta (que era

pago pelo empregador para que a vítima fizesse uso de seu

veículo no trabalho), haja vista o seu nít ido caráter

indenizatório.

5.2. O salário mínimo a ser considerado não é o vigente ao

tempo do evento danoso, mas o vigente na data do vencimento

de cada prestação alimentícia, devendo, a partir de então, ser

corrigido monetariamente.

5.3. O termo final da indenização, quanto à viúva, é a data

em que a vítima, e não a beneficiária, atingiria idade

correspondente à expectativa média de vida do brasileiro,

apurada em dados estatísticos fornecidos pelo IBGE ao

tempo do óbito, mostrando-se razoável considerar, nesse

aspecto, a idade de 70 anos.

5.4. A pensão fixada para viúva não pode ser condicionada

à manutenção do seu atual estado civil, dado o seu caráter

indenizatório.
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5.5. Independentemente de pedido expresso, a viúva tem

direito de acrescer à sua quota-parte a relativa ao filho

menor, à medida que a este deixa de receber o pagamento

da indenização.

5.6. Embora o art. 533, § 2º, do CPC/2015 autorize o Juiz a

substituir a determinação de constituição de capital pela de

inclusão do beneficiário do pensionamento em folha de

pagamento do devedor, não restou provada nos autos o

requisito da notória capacidade econômica da ré.

6. Afixação do quantum da compensação por dano moral deve

ocorrer mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o

princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, observada a

finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado,

o grau de culpa e a capacidade econômica das partes. Ao

mesmo tempo, o montante não pode ensejar enriquecimento

sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não desestimular a

reiteração da conduta ilícita. Atento à essas circunstâncias

impõe-se, no caso concreto, o aumento do valor da

indenização por dano moral.

7. Se os honorários advocatícios foram fixados no Primeiro

Grau em conformidade com os parâmetros previstos no art. 20,

§ 3º, do CPC/73, não há que se falar em sua majoração.

8. Não se conhece do pedido de condenação por litigância de

má-fé quando formulado em sede de contrarrazões, ante a

inadequação da via eleita.

9. Apelação da ré desprovida e apelo dos autores parcialmente

provido.

(Acórdão n° 1018804, 20110112105218APC, Relator: CESAR

LOYOLA 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/5/2017,

Publicado no DJE: 25/5/2017, p. 442-457)

(Ressalvam-se os grifos)

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE

TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. MORTE.

DANOS MATERIAS.  DANOS MORAIS.  REDUÇÃO.

PENSIONAMENTO MENSAL DESTINADO AOS FILHOS E A

VIÚVA. POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À
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VÍTIMA ATÉ OS 25 ANOS DE IDADE DOS FILHOS

MENORES E EM RELAÇÃO À VIÚVA ATÉ OS 70 ANOS.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O ordenamento jurídico em vigor impõe a responsabilidade

extracontratual ou aquiliana diante da presença da conduta,

resultado danoso, nexo causal e culpa ou dolo do agente.

2. Aresponsabilidade civil independe da criminal, não se

podendo, porém, questionar sobre a existência do fato, ou

quem seja seu autor, quando estas questões se acharem

decididas no âmbito penal.

3. Somente estaria isento da responsabilização civil aquele que

comprovadamente não fosse o autor do fato ou diante da

própria inexistência do fato. Presentes os requisitos da

responsabilidade extracontratual há de incidir o dever de

indenização material, pensionamento e indenização moral.

4. É devido o pensionamento mensal em benefício dos

filhos menores de idade, que com a vítima guardavam

relação de dependência, na proporção de 2/3 (dois terços)

do salário mínimo, tendo como termo final a idade de 25

anos, momento que presume sua aptidão para o mercado

de trabalho, e, em relação à viúva, na proporção de 2/3

(dois terços) do salário mínimo, tendo como termo final o

momento que a vítima completaria 70 anos, expectativa de

vida utilizada pelo IBGE.

5. Na fixação da indenização por danos morais o Julgador deve

considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação

em face do dano sofrido pela parte ofendida e a situação

econômica do ofensor. Baseado nesse último aspecto, cabe a

redução do quantum fixado na r. sentença.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão n° 94411, 20100710350893APC, Relator: JOSAPHA

FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª TURMA CÍVEL, Data de

Julgamento: 16/9/2015, Publicado no DJE: 28/9/2015, p. 253)

(Ressalvam-se os grifos)
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3.5. Ônus da sucumbência

Por fim, os apelantes destacam a necessidade de redistribuir os

ônus da sucumbência, pois os autores pleitearam R$ 120.000,00 (cento e vinte mil

reais) a título de indenização por danos morais, mas o Juízo de origem arbitrou em

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor.

Ressalte-se que não há sucumbência recíproca não proporcional no

caso dos autos, pois o pedido de dano moral foi provido, ainda que em valor inferior

ao pretendido. Nos termos da Súmula 326 do Colendo STJ, "na ação de indenização

por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não

implica sucumbência recíproca".

Nesse sentido é o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal

de Justiça:

 

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

P O R  D A N O S  M O R A I S .  P E S S O A  J U R Í D I C A .

CRECHE/ESCOLA.  COMENTÁRIOS DESABONADORES A

RESPEITO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.  DANO MORAL

CONFIGURADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.  NÃO

VINCULAÇÃO AO VALOR INDICADO PARA EFEITOS DE

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS (SÚMULA Nº 326 DO

STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Configura-se o dano moral da pessoa jurídica quando a sua

honra objetiva é lesionada, ou seja, quando a sua imagem e o

seu bom nome sofrem abalo perante a sociedade.

2. Evidenciado, no caso concreto, que a conduta da parte ré,

ao tecer comentários desabonadores a respeito da instituição

de ensino, gerou má impressão e descrédito à sua imagem

perante terceiros (pais e alunos), resta configurado o dano

moral passível de compensação.

3. Se a parte autora é vencedora em todos os pedidos

formulados na inicial e deixa de receber o valor integral da

indenização por danos morais pleiteada, não há sucumbência

recíproca.
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4. Nas ações em que se busca a reparação por dano moral,

o juiz não fica vinculado ao valor pretendido pela parte

autora e, ainda que o quantitativo fixado a esse título seja

inferior ao pleiteado pela parte, não se pode concluir que

houve sucumbência.

5. Apelação do Réu conhecida, mas não provida. Apelação da

Autora conhecida e provida. Unânime.

(Acórdão nº 999824, 20150111454815APC, Relator: FÁTIMA

RAFAEL 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 8/2/2017,

Publicado no DJE: 7/3/2017, p. 422-435) (Ressalvam-se os

grifos)

PROCESSO CIVIL .  AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE

INEXISTENCIA DE RELAÇÃO DE RELAÇÃO JURIDICA

CUMULADA COM DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DOS

DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. VALOR SUFICIENTE E

ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

SUCUMBENCIA. PEDIDO IMPLICITO. RECURSO PROVIDO

DE OFICIO.

1. Aintenção do legislador, ao inserir a modalidade de

indenização por danos morais no ordenamento jurídico, foi

trazer ao ofendido algum alento no seu sofrimento e repreender

a conduta do seu ofensor. A fixação do valor da indenização

por danos morais depende do prudente arbítrio do julgador,

para que não haja enriquecimento da parte autora em

detrimento do empobrecimento da parte demandada.

2. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado

com moderação, em atenção às peculiaridades de cada caso,

proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das

partes. Assim, no caso, entendo que o valor de R$ 7.000,00

(sete mil reais) atende aos fins próprios da indenização por

danos morais.

3. Não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o

juiz ou tribunal se pronunciar de ofício sobre matérias de ordem

pública (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE

ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010.)

4. Nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de

Justiça, "na ação de indenização por dano moral, a

Fls. _____

Apelação Cível 20160110874950APC

Código de Verificação :2018ACOEMJK31MKXBYQ3BLF99D0

GABINETE DO DESEMBARGADOR ALVARO CIARLINI 34



condenação em montante inferior ao postulado na inicial

não implica sucumbência recíproca".

5. Recurso interposto por GENI FERREIRA DE PAULA

conhecido e não provido. Determino de oficio a condenação da

parte Ré ao pagamento das custas e despesas processuais

bem como honorários advocatícios no valor de 10% da

condenação. Determino a exclusão do nome da Autora dos

cadastros da empresa Ré. Oficie-se à Junta Comercial.

(Acórdão nº 1014375, 20140111310668APC, Relator:

GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3ª TURMA CÍVEL, Data

de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 5/5/2017, p. 651-

662)

(Ressalvam-se os grifos)

 

Pelas razões expostas, nego provimento ao recurso e reformo a

respeitável sentença apenas para, de ofício, fixar o termo inicial dos juros de mora a

data do evento danoso.

Em razão da sucumbência em grau de recurso dos apelantes, fica a

verba honorária arbitrada pela instância singular majorada para 12% (doze por

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1°, 2° e 11 do Código

de Processo Civil, que terá sua exigibilidade suspensa em razão da concessão dos

benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.
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